
ESTADO DO TOCANTINS - PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE TAGUATINGA

CARTÓRIO DO CÍVEL

A U T O D E A V A L I A Ç Ã O

Aos quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e um
(04.03.2021), nesta cidade e Comarca de Taguatinga- TO em cumprimento a
presente Carta Precatória de AVALIAÇÃO e ALIENAÇÃO, extraído dos autos da
Comarca de n° 0003469-63,2020.827.2738, e autos de origem n°
0196457.23.2008.8.09.0026 da AÇÃO DE COBRANÇA que o BANCO DO BRASIL
S/A, move em desfavor de RODRIGO RODRIGUES HONORATO. dirigi-me a
Fazenda Veados, neste município, de posse da deprecata, procedi à AVALIAÇÃO do
bem a seguir descrito: "Uma Gleba de terras no lugar denominado 'Fazenda
Veados', neste município, com área de mais ou menos 100 (cem) alqueires, ou
seja 484.00 hectares, destacados de urna área maior de 494,50 (quatrocentos e
noventa e quatro alqueires e meio), ou seja 2.393,38 hectares em terras de
campo, dentro dos seguintes limites e confrontações: Norte com a Fazenda
Morro Velho, de propriedade do Sr. OSMAR HONORATO BORGES; Sul com a
Fazenda Santa Isabel de propriedade do comprador; Leste com a Fazenda
Santa Izabel IV de propriedade do Sr Jofre Rodrigues Honorato e a Oeste com a
Fazenda Morro Velho III de propriedade do Sr. Ari Honorato Borges, Cadastrado
na Receita Federal sob o NIFR 1.075.132-7 e ainda ao Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - INCRA sob o n° 950.025.387.045-7 e
devidamente quites com o mesmo conforme consta os pagamentos dos ITRs de
1999 a 2003 a apresentação do CCIR 2001/2002/2003. PROPRIETÁRIOS: Sr Gaby
de Almeida Godinho e sua esposa Sra. Maria da Conceição Carmo Godinho,
residentes e domiciliados nesta cidade de Taguatinga-TO. REGISTROS
ANTERIORES: Livro 2 sob a M-1407/R-01 e anteriormente no Livro 3-J, Fls 147
sob a transcrição n° 1230 de 30/11/1963, deste CRI. Taguatinga-TO, 30 de
dezembro de 2003. Imóvel este de propriedade do Sr. Rodrigo Rodrigues
Honorato, as confrontações estão confinados na Matrícula n° R-01-M-1735 no
Cartório de Registro de Imóveis de Taguatinga.

Considerando que a referida terra na sua maior parte é
composta de campo e cerrado, mas que esta é mecanizada com bastante
benfeitorias: tais como pastagens, cercas de arame liso etc. é que passo a Avaliar em
R$ 9.000,00 (nove mil reais) o hectares.

Desta feita totaliza-se os 484.00 hectares a importância de R$
9.000,00 x 484,00ha que é igual a R$ 4.356,000,00 (quatro milhões trezentos e
cinquenta e seis mil reais).

Esta é a presente avaliação eirf sua melhor forma de direito.

Valdem(rJ5H3eríro de Queiroz
Oficial de Justiça Avaliador


